Årsrapport fra styreperioden 2008 - 2009
Styret har bestått av:
Margareth Paasche, styreleder 1 år
Trine Åldstedt, nestleder 1 år
Ellen Dyb Wedeld, styremedlem 1 år
Gry Nergård, styremedlem 2 år
Jeanette Mohn, styremedlem 2 år
Jan Otto Hovd, vara 1 år
Kristin Mothes, vara 2 år

Gry Nergård, Margareth Paasche og Kristin Mothes trakk seg fra sine verv
i løpet av perioden april til september og styret sammensetning ble endret
til:
Trine Åldstedt, styreleder 1 år
Ellen Dyb Wedeld, styremedlem 1 år
Jan Otto Hovd, styremedlem 2 år
Jeanette Mohn, styremedlem 2 år
Odd Petter Fylling, vara
Lene Fjellheim, vara

Styremøter:
Styret har avholdt 8 styremøter i perioden og behandlet totalt xx saker,
inklusive saker til orientering og behandling av styrereferat. I tillegg er
noen saker behandlet på telefon mellom møtene.

Hovedsaker i perioden 2008 – 2009
Arbeid med Ny Norsk Bransjestandard for Coaching
Utvikling av nye vedtekter etter innføring av ny bransjestandard
Høringsrunde for bransjestandard hos medlemmene
Endring av leverandør og nyutvikling av plattform for hjemmesider
Utforming av aktiviteter for medlemmer og skoler
Oppgang av nye rutiner for økonomi og fakturabetaling
Oppdatering av medlemsmasse
Behandling av nye medlemssøknader

Redegjørelse
Styrets arbeid og produktivitet har lidd som følge av uro med
utskiftingene i styret. Den viktigste jobben som er gjort er ferdigstillingen
av Ny Norsk Bransjestandard for Coaching og utforming av nye vedtekter.

Simultant med bransjestandarden og vedtekter, har styret jobbet meg
andre saker som har tatt mye tid, for eksempel rutiner rundt økonomi og
betaling av regninger via nettbank, websider og –leverandør og behandlig
av søknader om godkjenning og medlemsskap. Styret hadde ideelt sett at
vi hadde kommet lengre på områder som medlemsaktiviteter,
pressedekning og forsikringsordning.
Deltaker i komiteer samme folka

Ny Norsk Bransjestandard for Coaching
Arbeidsgruppen med utgangspunkt i de ulike skolene som er medlemmer
av DNCF framstilte et høringsutkast for en Ny Norsk Bransjestandard for
Coaching sommeren 2008. Høringsutkastet representerer hovedlinjene for
en bransjestandard for coaching innenfor NLP-miljøet i Norge. Standarden
er utviklet med utgangspunkt i materialet som Norsk Standard samlet inn
i sin nedlagte prosess.
Bransjestandarden ble sendt ut til høring høsten 2008 og tilbakespill fra
medlemmer ble behandlet i styret. En siste versjon ble oversendt
arbeidsgruppen til orientering og underlag for videre prosess med
integrering av standarden på skoler, utforming av ny sertifiseringsordning
og mulige videre utvidelser av kriterier for kompetanse og
fagsammensetninger.
Den første og kanskje mest jobbsomme fasen av dette viktige arbeidet er
nå sluttført, men det er nå viktig både for bransjen, skolene og
medlemmene å slutte opp om viktige videre prosesser.
Ny Norsk Bransjestandard for Coaching offentliggjøres 15. april 2009.
Frist for integrering av ny standard på de forskjellige skolenes
coachutdanninger er satt til 1.1.2010 og første sertifisering etter den nye
standarden er i november 2010.

Vedtekter
I denne perioden, hvor Bransjestandarden er ferdigstilt men ikke innført,
har det vært en utfordring for DNCFs styre å behandle søknader om
medlemskap fra skoler, fordi nåværende vedtekter har vesentlig lavere
standard sammenlignet med den nye. Styret vedtok derfor sommeren
2008 at behandling av søknader fra skoler skal vente i perioden fram til
den nye standarden innføres. Søknader fra medlemmer har blitt behandlet
hele veien.
Nye vedekter er utformet som følge av Bransjestandarden og legges fram
på Årsmøtet.

Nettsider
DNCFs nettsider er en viktig kanal for både foreningen, medlemmer,
markedet og kunder.
Det nye styret har videreført de igangsatte endringer i tekniske løsninger
som ble gjort av forrige styre, men de har likevel vist seg å ikke holde
mål. Derfor er det i perioden endret leverandør til Yamito og med det
oppgradering av diverse tekniske løsninger. Det gjenstår fremdeles noe
implementering, men vi er på god vei og styret håper løsningen til slutt
blir tilfredsstillende.
En viktig oppgave nå blir å gjøre nettstedet til et levende og naturlig
samlingspunkt for både medlemmer, skoler, interessenter og markedet.
Med dette ønsker styret at DNCF blir mer synlig, både i media og for
medlemmene.

Medlemmer
Det er i perioden jobbet med utforming av aktiviteter for medlemmer og
det foreligger nå flere aktiviteter og forslag, klare for innføring med det
nye styret. Dette er nåværende styre både glade for og forventningsfulle
til! Store lass er trukket gjennom disse årene, nå går vi inn i en ny fase.
Foreningen har i løpet av det siste året hatt en jevnt tilsig av nye
medlemmer. Det er i løpet av perioden åpnet for interessemedlemskap og
æresmedlemskap.
Når denne årsrapporten skrives, har DNCF xx medlemmer med personlig
medlemskap, ett interessemedlem og 8 godkjente skoler.

Avslutning
Coaching er en bransje som fremdeles er i utforming og vekst. Det er en
profesjon som begynner å ta form, men som fremdeles vil vokse seg
tydeligere og bli enda mer profesjonell framover. En viktig del av dette vil
DNCF, skolene, de sertifiserte coachene og kommende coacher stå for!
I markedet og verden rundt oss er det mange som sliter med finansiell
uro, nedskjæringer og økt belastning. For oss i denne bransjen har dette
vist seg å være de beste tider noen sinne. Det igjen betyr at vi skal
fortsette å jobbe for utpreget standard, levedyktige verdier, verdiskapning
og helhetlig sterke mennesker. Som NLP baserte coacher har vi alt vi
trenger for å gjøre en forskjell. Og vi gjør det!
Nåværende styre overleverer en forening i vekst og med spennende
utfordringer både innad i foreningen og i bransjen. Arbeidet i styret og
komiteer har så langt hatt størst representasjon fra skoler. Det har vært

viktig og riktig fram til i dag, men vi står nå ved en punkt hvor også
medlemmene skal mer på banen.
Derfor vil jeg komme med en appell til alle dere ressurssterke, stolte og
kvalifiserte coacher: Vær med oss forme bransjen videre. Vær med
oss å sette DNCF på blokka. Vær med oss å fortsette det kraftfulle
arbeidet som er gjort for at bedrifter og institusjoner skjeler til
våre medlemsbaser når de fatter vedtak. Vær med oss å gjøre
foreningen enda mer levende.
La oss sammen føre coaching og framtidstro videre!

På vegne av styret i DNCF for perioden 2008 – 2009

Trine Åldstedt
styreleder

